
 

   
 

 
Dia 24 de Maio de 2020 

 Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Se houver uma costura que tenhamos que fazer por nós mesmos na veste celestial de nossa justiça, 

estaremos perdidos; mas nossa confiança é esta: o Senhor que a começou, a levará a bom termo. Ele faz, 

deve fazer e fará tudo. Nossa confiança precisa estar não no que fazemos, nem no que resolvemos fazer, 

mas inteiramente no que o Senhor fará.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“O que a mim me concerne o senhor levará a bom termo…” 

– Salmo 138.8 (ARA) 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula: 

Projetos ABASC: Para conhecer e apoiar os projetos de Ação Social da nossa igreja acesse o informativo 

pelo site:www.bit.ly/informativomaio ou entre em contato pelo telefone (41) 3091-4354.  

Projeto Levanta: Com o objetivo de aconselhar e pastorear empresários, existe o Projeto Levanta. Para 

informações ou para cadastrar sua empresa acesse o portal: levanta.org.br 

 

Quebrando o Iceberg! Conhecendo mais a Bíblia 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: Pergunte aos membros de sua célula: 

1. Qual o seu livro favorito da Bíblia?  

2. Se você pudesse passar um dia com um personagem bíblico, além de Jesus, a quem escolheria? O que 

você falaria para ele?  

2. Qual pessoa da Bíblia vocês gostariam de conversar no Céu? Por quê?   

Comente sobre o privilégio de aprender mais sobre a palavra de Deus e de conhecer mais sobre os 

personagens bíblicos. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Santo Espírito - Laura Souguellis  

Depois da Cruz – Aline Barros 

Distrações  – Amanda Rodrigues 

https://youtu.be/J2rTdu7vqTE
https://youtu.be/BcX-KWrsSYk
https://youtu.be/zfiXkdqsbzw


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uma Igreja Relevante | Pr. Paschoal Piragine Jr | Atos 9.31; 13.1 

Hoje, iremos finalizar o estudo da nossa série sobre os princípios encontrados no livro de Atos dos apóstolos 
que nos orientam a ser uma Igreja relevante:  

1. Carisma e ensino precisam andar juntos (v. 13.1): Uma igreja relevante é a que tem a capacidade de 
equilibrar carisma, poder e ensino. A Bíblia nos ensina que precisamos conhecer o poder de Deus, na 
mesma medida em que conhecemos a palavra de Deus e nos aprofundamos em seus ensinos. A história 
nos mostra que, logo após a um grande crescimento da Igreja, a tendência é que a geração seguinte se 
perca. Isso porque os movimentos do Espírito Santo, as manifestações da graça, quando não são 
acompanhadas por ensino sólido, logo são desconstruídos por todo vento de doutrina que corrompe a 
verdadeira fé. Assim, se desejamos continuar sendo relevantes, precisamos entender que o aprofundamento 
na palavra de Deus é imprescindível. 

Como você tem aprofundado a sua busca no Espírito Santo e na palavra de Deus? 

2. Uma igreja em paz (v. 9.31): Em Atos 6.1, vemos que Satanás havia colocado uma semente de desunião 
no meio dos crentes. Ele usou as antigas diferenças e as ressuscitou, colocando em xeque os seus líderes 
e pastores. Por quê? Porque ele sabe o que o próprio Senhor ensinou: Uma casa dividida não prevalece. 
(Marcos 3.25). Jesus nos ensinou que é nossa unidade e nosso amor que fazem o mundo entender que ele 
lhes foi enviado. (João 17.21). 

Mas como se constrói a paz? Olhe para Jesus e não para as pessoas! A Igreja é do Senhor! Não permita 
que o inimigo o afaste da fé por questões pessoais. Olhe para a missão e não para as suas dores! Submeta-
se à autoridade constituída pelo Senhor em oração! O Senhor vai julgar e já está julgando com mais rigor 
os seus líderes! O espírito de orgulho e rebeldia é também julgado pelo Senhor! Creia que acima de tudo e 
todos está o Senhor! Ele está no controle de todas as coisas!  

Você precisa perdoar alguém em sua Igreja? 

3. Uma igreja que honra Jesus acima de tudo e todos (v. 9.31): Por fim, uma igreja relevante tem uma 
marca essencial: Honra a Jesus acima de tudo e todos. Isto parece tão óbvio, mas a história da Igreja já 
demonstrou que não é. Houve momentos em que: a) o poder político se tornou mais importante do que 
Jesus; b) os recursos financeiros mais que a missão de fazer o nome Dele conhecido; c) a cultura mais 
importante do que a vontade do Senhor.  

Coloque Jesus em primeiro lugar, ou seja, acima das pessoas, de você mesmo e dos seus bens!  

Hoje o Senhor quer fazer algo novo em sua vida. Ele quer que a paz seja promovida por você e que você 
possa focar em Jesus e não nas pessoas. Ele quer que você aprenda a colocá-lo em primeiro lugar em sua 
vida. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Com o avanço da Covid-19, muitas pessoas perderam suas fontes de renda e passaram a contar com a 
ajuda de doações, seja de alimentos, itens de higiene ou financeiras. Que tal você e sua célula mobilizarem 
uma ação para ajudar alguém que está passando por dificuldades neste período e aproveitarem para 
anunciarem o Evangelho? 

Se quiser, também pode contribuir com os projetos do mistério de ação social, através de doações 

(alimentos, itens de higiene, roupas, etc), voluntariado (como motorista, ajudando na montagem de cestas 

básicas, etc) e também orando pela equipe da ABASC. Para contato, ligue: 3091-4354 ou 3091-4356 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

   
 

Deus, obrigado por mais uma semana de célula, pois apesar da distância física, o Senhor permite que 

estejamos juntos como Igreja! Que possamos te buscar cada dia mais e ter anseio de aprender acerca da 

sua palavra! Nos ensina a focar naquilo que vem de ti e a conviver com os nossos irmãos apesar das 

diferenças. Nos ensina a honrar o seu nome e a colocar o Senhor em primeiro lugar! 


